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Dit	  essay	  gaat	  in	  op	  de	  stelling:	  

Burgerschapsprogramma’s	  moeten	  een	  onderdeel	  vormen	  van	  de	  

beroepsvorming	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  beroepsidentiteit	  van	  de	  deelnemers.	  	  

De	  stelling	  doet	  vermoeden	  dat	  tijdens	  de	  beroepsvorming	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  

beroepsidentiteit,	  burgerschap	  in	  het	  verleden	  niet	  of	  op	  zijn	  minst	  onvoldoende	  aan	  bod	  

zijn	  gekomen.	  Om	  een	  uitspraak	  te	  kunnen	  doen	  over	  deze	  stelling,	  wil	  ik	  eerst	  in	  het	  

kort	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  historie	  van	  onderwijs	  en	  burgerschap,	  die	  zijn	  

oorsprong	  vindt	  in	  de	  zestiende	  eeuw,	  de	  tijd	  van	  Karel	  de	  Vijfde,	  Erasmus,	  en	  Adriaan	  

Boeyens	  de	  enige	  Nederlandse	  paus	  Adrianus	  VI(1522-‐1523).	  Daarna	  raadpleeg	  ik	  de	  

literatuur	  op	  zoek	  naar	  de	  legitimering	  van	  burgerschapsprogramma’s	  in	  het	  

(beroeps)onderwijs	  en	  probeer	  de	  invulling	  van	  het	  begrip	  burgerschap	  helder	  te	  

krijgen.	  Tot	  besluit	  zoek	  ik	  naar	  de	  ‘maatschappelijke	  effecten’	  van	  de	  

burgerschapsprogramma’s	  uit	  het	  beroepsonderwijs	  en	  het	  algemeen	  onderwijs.	  
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Burgerschap	  in	  ontwikkeling	  
De	  Rotterdammer	  Desiderius	  Erasmus(1469-‐1536)	  legde	  in	  de	  15de	  eeuw	  al	  de	  relatie	  
tussen	  burgerschap	  en	  onderwijs.	  Hij	  schreef	  als	  theoloog,	  
geïnspireerd	  door	  de	  vrije	  cultuur	  in	  Venetië,	  verschillende	  
versies	  van	  het	  boek	  ‘Adagia’	  bestaande	  uit	  klassieke	  citaten	  en	  
spreekwoorden.	  Door	  de	  keuze	  van	  de	  teksten	  is	  ‘Adagia’	  in	  feite	  
een	  verzameling	  ’humanitaire	  gedragsregels’	  (Tracy;	  Meziani,	  
2007).	  	  Erasmus	  schrijft	  daarnaast	  verschillende	  publicaties	  met	  
als	  doel	  de	  burgers	  en	  heersers	  te	  vormen	  tot	  verantwoordelijke	  
christenen.	  Om	  een	  groter	  publiek	  te	  bereiken	  schrijft	  hij	  het	  
satirische	  ‘Lof	  der	  zotheid’1	  waarin	  hij	  de	  draak	  steekt	  met	  
mensen	  die	  het	  eigen	  belang	  voorop	  stellen	  (Stichting	  entoen.nu).	  
Twee	  eeuwen	  later	  ziet	  dominee	  Nieuwenhuizen	  (1724-‐1806)	  
net	  als	  Erasmus,	  in	  onderwijs	  de	  basis	  voor	  goed	  burgerschap.	  
Weer	  twee	  eeuwen	  later	  in	  1992	  zet	  Ritzen	  als	  minister	  van	  
OC&W,	  burgerschap	  in	  het	  onderwijs	  opnieuw	  centraal	  met	  de	  
uitspraak:	  “De	  school	  is	  geen	  kennisfabriek	  maar	  een	  
opvoedinstelling.	  Het	  onderwijs	  is	  de	  plek	  waar	  waarden	  en	  
normen	  overgedragen	  moeten	  worden”	  (Onderwijsraad,	  sd).	  Het	  initiatief	  van	  
Ritzen	  werd	  in	  2006	  wettelijk	  verankerd	  (Inspectie	  van	  het	  onderwijs,	  2006)	  in	  de	  
onderwijsdoelstelling,	  met	  als	  doel,	  de	  sociale	  binding	  te	  vergroten	  en	  de	  Nederlandse	  
cultuur	  centraal	  te	  stellen	  (Bronneman-‐Helmers	  &	  Zeijl,	  2008).	  	  
	  
Onderwijsdoelstellingen	  &	  burgerschapsvorming	  
Naar	  analyse	  van	  Bronneman-‐Helmers	  &	  Zeijl	  (2008)	  heeft	  het	  publieke	  
onderwijsbestel	  van	  oudsher	  drie	  doelstellingen:	  	  

• voorbereiden	  op	  de	  beroepsuitoefening	  en	  toetreding	  tot	  de	  arbeidsmarkt;	  
• bijdragen	  aan	  de	  vorming	  in	  maatschappelijke	  en	  culturele	  zin,	  mede	  ter	  

voorbereiding	  op	  toekomstig	  staatsburgerschap;	  	  
• bijdragen	  aan	  de	  persoonsvorming	  van	  deelnemers	  als	  deel	  van	  hun	  

opvoeding.	  
In	  de	  Wet	  educatie	  en	  beroepsonderwijs	  (OC&W,	  1996)	  zijn	  deze	  doelstellingen	  
vastgelegd	  in	  een	  drievoudige	  kwalificatiestructuur	  gericht	  op	  arbeidsmarkt,	  
burgerschap	  en	  doorstroom.	  Van	  de	  Werfhorst	  (2007,	  Van	  de	  Werfhorst	  &	  Mijs,	  2007)	  
vullen	  de	  persoonsvormingsdoelsteling	  aan	  met	  efficiënt	  sorteren	  en	  optimaliseren	  
van	  talenten	  en	  noemen	  een	  vierde	  doelstelling,	  het	  bieden	  van	  gelijke	  kansen	  voor	  
iedereen.	  Burgerschapvorming	  wordt	  in	  de	  onderwijsdoelstellingen	  expliciet	  
genoemd	  en	  is	  in	  het	  (beroeps)onderwijs	  verankerd,	  door	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Moriae	  encomium,	  sive	  Stultitiae	  laus	  (1511)	  

Bron:	  
schatkamers.bibliotheek.rotterdam.nl	  
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De	  noodzaak	  van	  burgerschap	  
In	  het	  begrip	  burgerschap	  komen	  de	  culturele	  waarden	  van	  de	  samenleving	  
bestaande	  uit	  normen,	  waarden	  en	  omgangsvormen	  samen.	  Ten	  Dam	  &	  
Volman(2003)	  definiëren	  burgerschap	  als	  het	  geheel	  van	  sociale	  competenties	  die	  
een	  individu	  instaat	  moet	  stellen	  te	  kunnen	  functioneren	  in	  een	  democratische	  en	  
multiculturele	  samenleving.	  
Burgerschap	  beslaat	  in	  de	  literatuur	  
drie	  domeinen,	  het	  economisch-‐,	  
politiek-‐	  en	  sociaal-‐cultureel	  domein	  
waarbinnen	  elke	  land	  of	  cultuur	  zijn	  
eigen	  accenten	  en	  verbanden	  
aanbrengt.	  Dat	  blijkt	  onder	  andere	  uit	  
het	  onderzoek	  naar	  de	  
burgerschapsvorming	  in	  het	  basis-‐	  en	  
voortgezet	  onderwijs	  van	  Eurydice	  
(2005)	  die,	  in	  de	  dertig	  bij	  het	  
onderzoek	  betrokken	  landen,	  een	  
diversiteit	  aan	  interpretaties	  van	  het	  begrip	  burgerschap	  tegenkwam.	  Naar	  mijn	  
beleving	  neemt	  het	  belang	  van	  burgerschap	  toe	  met	  de	  bevolkingsdichtheid	  en	  de	  
diversiteit	  van	  de	  bevolking.	  Hoe	  dichter	  mensen	  op	  elkaar	  wonen	  hoe	  groter	  de	  
noodzaak	  om	  kennis	  te	  hebben	  van	  elkaars	  normen	  en	  waarden	  (en	  daar	  rekening	  
mee	  te	  houden)	  om	  harmonieus	  samen	  te	  kunnen	  leven.	  	  
Het	  onderwijs	  leverde	  voor	  de	  wettelijke	  verankering	  in	  2006	  vanuit	  de	  eerder	  
genoemde	  doelstellingen	  altijd	  een	  aandeel	  aan	  het	  proces	  van	  burgerschapsvorming	  
echter	  zonder	  dat	  dit	  in	  het	  formele	  curriculum	  werd	  vermeldt	  of	  getoetst.	  	  
	  
Burgerschapvorming	  &	  onderwijs	  
Het	  leerproces	  van	  burgerschap	  is	  voor	  een	  groot	  deel	  te	  typeren	  als	  een	  informeel	  
leerproces	  waarin	  de	  jonge	  generatie	  leert	  van	  de	  ouders	  en	  familie	  en	  wordt	  
bijgestuurd	  met	  behulp	  van	  ‘sociale	  controle’.	  Door	  de	  verstedelijking	  met	  een	  grote	  
diversiteit	  van	  culturen	  en	  de	  opgetreden	  individualisering,	  zijn	  jongeren	  losser	  
komen	  te	  staan	  van	  de	  oudere	  generaties	  waardoor	  de	  sociale	  controle	  is	  afgenomen	  
(Bronneman-‐Helmers	  &	  Zeijl,	  2008).	  Met	  het	  afnemen	  van	  de	  sociale	  controle	  is	  de	  
burgerschapsvorming	  onder	  druk	  komen	  te	  staan,	  terwijl	  dit	  voor	  Nederland,	  een	  van	  
de	  dichtstbevolkte	  landen	  ter	  wereld,	  zo	  belangrijk	  is.	  	  
Het	  advies	  van	  de	  Onderwijsraad	  (2003)	  aan	  de	  politiek,	  het	  onderwijs	  als	  
leergemeenschap	  van	  de	  nieuwe	  generaties	  te	  vragen	  nadrukkelijk	  werk	  te	  maken	  
van	  burgerschapsvorming,	  is	  een	  logisch	  stap.	  Daarmee	  wordt	  informeel	  
burgerschapsleren	  onderdeel	  van	  het	  formele	  leerproces.	  Wat	  een	  prima	  
ontwikkeling	  is	  omdat	  een	  school	  die	  in	  veel	  gevallen	  multicultureel	  van	  
samenstelling	  is,	  waar	  de	  verschillende	  culturen	  onder	  leiding	  van	  een	  professional	  

	  
Bron Cinop (2007)	  
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bijeenkomen,	  van	  elkaar	  kunnen	  leren	  en	  leren	  samenwerken.	  De	  uitdaging	  daarin	  zal	  
zijn	  om	  het	  prominent	  in	  het	  onderwijsmodel	  naar	  voren	  te	  laten	  komen	  zonder	  het	  
als	  ‘vak’	  in	  het	  rooster	  op	  te	  nemen.	  Ten	  Dam	  en	  Volman(2004)	  merken	  daarover	  op	  
dat	  leerlingen	  de	  leeromgeving	  moeten	  kunnen	  begrijpen	  en	  waarin	  ze	  zich	  
verantwoordelijk	  voelen	  om	  kritisch	  te	  denken.	  De	  sterke	  differentiatie	  in	  ons	  
onderwijssysteem	  zorgt	  echter	  dat	  verschillen	  ontstaan	  in	  burgerschapsvorming	  (Van	  
de	  Werfhorst	  &	  Mijs,	  2007).	  	  
	  
Burgerschapsvorming	  MBO	  versus	  VO.	  
Door	  de	  externe	  differentiatie	  waarbij	  jongeren	  op	  basis	  van	  cognitieve	  capaciteiten	  
in	  een	  vroeg	  stadium	  op	  verschillende	  schooltypen	  worden	  geplaatst,	  is	  de	  diversiteit	  
van	  culturen	  en	  achtergronden	  in	  de	  scholen	  minder	  divers	  dan	  een	  samenleving	  zich	  
kan	  wensen.	  Een	  onbedoeld	  effect	  van	  de	  differentiatie	  is	  dat	  de	  jongeren	  elkaar	  in	  de	  
school	  niet	  meer	  tegen	  komen	  ook	  niet	  bij	  vakken	  waarbij	  de	  cognitieve	  capaciteiten	  
een	  ondergeschikte	  rol	  spelen	  zoals	  bij	  sport,	  geschiedenis	  en	  maatschappijleer	  (Van	  
de	  Werfhorst,	  2009;	  Bronneman-‐Helmers	  &	  Zeijl,	  2008).	  Terwijl	  contacten	  met	  
anders	  denkende	  jongeren	  belangrijk	  zijn	  om	  bijvoorbeeld	  democratisch	  gedrag	  aan	  
te	  leren	  (Biesta,	  Lawy	  &	  Kelly	  (2005	  in	  PROO,	  2011).	  De	  scheiding	  tussen	  jongeren	  
heeft	  tot	  gevolg	  dat	  de	  burgerschapsvorming	  per	  leerroute	  verschilt.	  Richten	  de	  
algemene	  schooltypen	  HAVO	  en	  VWO	  zich	  op	  het	  kritisch	  burgerschap	  en	  de	  
democratische	  waarden	  met	  hoofdthema’s	  als:	  parlementaire	  democratie,	  rechtstaat,	  
verzorgingsstaat	  en	  pluriforme	  samenleving	  in	  het	  verplichte	  vak	  maatschappijleer	  
(Bronneman-‐Helmers	  &	  Zeijl,	  2008),	  het	  VMBO	  en	  MBO	  richt	  zich	  op	  de	  sociale	  
vaardigheden	  voor	  goed	  werknemerschap	  en	  toetreding	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  (Van	  de	  
Werfhorst,	  2009).	  Ten	  Dam(2002)	  ziet	  het	  werken	  aan	  de	  sociale	  competenties	  in	  het	  
MBO	  als	  een	  soort	  ‘reddingsvest’	  omdat	  veel	  deelnemers	  de	  waarden	  en	  sociale	  
vaardigheden	  niet	  van	  huis	  uit	  mee	  krijgen.	  De	  ongelijkheid	  in	  burgerschapsvorming	  
zorgt	  bij	  de	  betrokkenen	  voor	  verschillen	  in	  burgerschapsbeleving	  en	  betrokkenheid	  
bij	  de	  democratie.	  De	  mogelijk	  nadelige	  effecten	  nemen	  toe	  naarmate	  het	  niveau	  van	  
de	  opleiding	  daalt.	  (Van	  de	  Werfhorst,	  2007;	  Binnema,	  Adriaansen,	  &	  Verhue,	  2007).	  	  
	  
De	  effecten	  van	  burgerschapsvorming	  
Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  lager	  opgeleide	  en	  MBOers	  minder	  vrijwilligerswerk	  doen	  en	  	  
minder	  vaak	  een	  lidmaatschap	  bezitten	  van	  een	  vereniging,	  wat	  duidt	  op	  een	  lagere	  
betrokkenheid	  bij	  de	  samenleving.	  Ze	  zijn	  daarnaast	  minder	  politiek	  geïnteresseerd,	  
en	  de	  waardering	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  Nederland	  in	  het	  algemeen	  en	  de	  
democratie	  in	  het	  bijzonder,	  is	  slechter	  dan	  van	  hoger	  opgeleide	  jongeren	  (Binnema,	  
Adriaansen,	  &	  Verhue,	  2007).	  Naarmate	  de	  leeftijd	  of	  het	  niveau	  toeneemt	  nemen	  de	  
verschillen	  af.	  Van	  de	  Werfhorst	  en	  Mijs	  (2007)	  wijten	  de	  verschillen	  aan	  de	  gevolgde	  
leerroute	  met	  minder	  aandacht	  voor	  kritisch	  burgerschap	  en	  (zelf)reflectie.	  De	  
verschillen	  in	  actief	  burgerschap	  zoals	  participeren	  in	  de	  maatschapij,	  democratische	  
opvattingen,	  politieke	  kennis	  en	  sociaal	  vertrouwen	  (Ten	  Dam,	  Geijsel,	  Ledoux,	  &	  
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Reumerman	  (2008)	  kunnen	  leiden	  tot	  gevoelens	  van	  overheersing	  en	  vermindering	  
van	  zelfvertrouwen	  bij	  de	  lagere	  beroepsbevolking	  (Van	  de	  Werfhorst,	  2009).	  
	  
Conclusie:	  
Onderwijs	  en	  cultuur	  zijn	  zo	  nauw	  met	  elkaar	  verweven	  dat	  ze	  zelfs	  in	  een	  ministerie	  
met	  elkaar	  verbonden	  zijn:	  OC&W.	  De	  schooltijd	  waarin	  grote	  groepen	  jongeren	  
bijeen	  zijn,	  biedt	  een	  uitgelezen	  kans	  om	  de	  opgroeiende	  bevolking	  met	  de	  (culturele)	  
waarden	  van	  de	  samenleving	  in	  contact	  te	  brengen	  en	  eigen	  te	  laten	  maken.	  	  
De	  stelling:	  Burgerschapsprogramma’s	  moeten	  een	  onderdeel	  vormen	  van	  de	  
beroepsvorming	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  beroepsidentiteit	  van	  de	  deelnemers,	  kan	  ik	  
na	  mijn	  verkenning	  in	  de	  burgerschapsvorming	  geheel	  omarmen	  en	  met	  verve	  
verdedigen	  als	  het	  doel	  van	  de	  stelling	  is:	  de	  ongelijkheid	  in	  burgerschapsvorming	  te	  
bestrijden.	  Als	  technisch	  docent	  in	  het	  MBO	  wil	  ik	  mijn	  studenten	  natuurlijk	  zoveel	  
mogelijk	  kennis	  en	  vaardigheden	  meegeven	  om	  te	  kunnen	  slagen	  in	  de	  
beroepspraktijk	  maar	  dat	  mag	  niet	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  
om	  volwaardig	  deel	  te	  kunnen	  nemen	  aan	  de	  maatschappij.	  Een	  onderwijsprogramma	  
dient	  daar	  voldoende	  ruimte	  aan	  te	  bieden,	  bij	  voorkeur	  geïntegreerd	  in	  de	  
beroepscontext	  zodat	  de	  praktisch	  ingestelde	  studenten	  gemotiveerd	  blijven	  en	  zich	  
uitgedaagd	  voelen	  om	  een	  mening	  te	  vormen.	  Onderwerpen	  als	  milieu,	  
duurzaamheid,	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  ethiek	  komen	  vaak	  genoeg	  voorbij	  om	  daar	  het	  
kritisch	  burgerschap	  mee	  te	  kunnen	  prikkelen	  en	  mee	  op	  te	  bouwen.	  Het	  voorstel	  van	  
Van	  de	  Werfhorst(2007,	  2009)	  om	  in	  burgerschapsprogramma’s	  niveaus	  en	  
opleidingstypen	  te	  combineren	  zodat	  de	  diversiteit	  toeneemt	  en	  er	  gelijkheid	  in	  
burgerschapsvorming	  ontstaat	  is	  interessant	  genoeg	  om	  te	  onderzoeken,	  binnen	  een	  
ROC	  moet	  dat	  mogelijk	  zijn.	  Wat	  zou	  Erasmus	  er	  van	  gevonden	  hebben?	  
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